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االجتماع التحضيري لمؤتمر المفوضين 
  المعني باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

  ٢٠١٣ تشرين األول/أكتوبر ٨و ٧ ،كوماموتو، اليابان
  من جدول األعمال ٤د البن

 اعتماد التقرير

  اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبقالمعني بتقرير االجتماع التحضيري لمؤتمر المفوضين 
  مقدمة  -أوالً 

األمم ، إىل املدير التنفيذي لربنامج ٢٥/٥طلب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف مقرره   - ١
  .ملزم قانوناً بشأن الزئبقعاملي ومية دولية ُتكلف بإعداد صك لبيئة تشكيل جلنة تفاوض حكاملتحدة ل

ووفقًا لذلك التكليف، عقدت جلنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزماً   - ٢
ا األوىل يف استكهومل يف الفرتة من  ؛ والثانية يف ٢٠١٠حزيران/يونيه  ١١إىل  ٧قانونًا بشأن الزئبق دور

 ٣١؛ والثالثة يف نريويب يف الفرتة من ٢٠١١كانون الثاين/يناير   ٢٨إىل  ٢٤ليابان، يف الفرتة من شيبا، ا
من يف الفرتة ، أوروغواي إسيت ل؛ والرابعة يف بونتا دي٢٠١١ تشرين الثاين/نوفمرب ٤أكتوبر إىل /تشرين األول

كانون   ١٨إىل  ١٣ة من ؛ واخلامسة يف جنيف، يف الفرت ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢حزيران/يونيه إىل  ٢٧
  .٢٠١٣الثاين/يناير 

ا اخلامسة، على نص لصك عاملي الدولية جلنة التفاوض احلكوميةافقت قد و و   - ٣ ملزماً ، يف دور
على مؤمتر املفوضني العتماده. وطلبت اللجنة  ، لعرضهالزئبق، وهو اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق قانونًا بشأن

عناصر للوثيقة اخلتامية، واليت تشمل نص مشروع القرارات، لعرضها على مؤمتر  أيضًا إىل األمانة أن تعد
  املفوضني للنظر فيها واعتمادها.

الوقت لجنة التفاوض احلكومية الدولية لالقرارات اليت مل يتيسر  اريعالنهائية ملش صيغةوبغية وضع ال  - ٤
تشرين  ٨و ٧، اليابان، يف يومي وتووماميف كللنظر فيها، ُعقد اجتماع حتضريي ملؤمتر املفوضني 

  بدعوة من احلكومة اليابانية. ،٣٠١٣األول/أكتوبر 
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  تنظيم االجتماع  -  ثانياً 
  افتتاح االجتماع  -ألف 

السيد تيموثي كاسنت، رئيس فرع املواد الكيميائية بشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصادي افتتح   - ٥
تشرين  ٧من يوم االثنني  ٢٠/١٥تماع التحضريي يف الساعة االج، ربنامج األمم املتحدة للبيئةب

لقائمني على إدارة وشكر ل. ربنامج األمم املتحدة للبيئةلنيابة عن املدير التنفيذي ، ٢٠١٣األول/أكتوبر 
استضافتهم االجتماع والقيام جبميع الرتتيبات الالزمة، كما توجه بالشكر حلكومة اليابان حمافظة كوماموتو و 

حلكومات اليت وفرت املسامهات املالية اإلضافية لدعم تنظيم االجتماع. ووجه االنتباه إىل التطورات إىل ا
وشدد اهلامة األخرية يف جدول اعمال املواد الكيميائية واليت تكتسي أمهية خاصة بالنسبة التفاقية ميناماتا، 

ايةقبعلى ضرورة التوصل إىل اتفاق عاجل على مشاريع القرارات  جناح مؤمتر هذا االجتماع، مبا يكفل  ل 
  املفوضني.

ورحب ممثل اليابان باملشاركني يف مدينة كوماموتو ويف اليابان. وشكر أمانة برنامج األمم املتحدة   - ٦
للبيئة على ما قامت به من عمل دؤوب لتنظيم هذا االجتماع، وأعرب عن امتنانه جلميع من أمثرت 

  صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق على حنو ناجح.جهودهم عن إمتام عملية إعداد 
  الحضور  -باء 

 ،أذربيجان ،إثيوبيا ،االحتاد الروسياالحتاد األورويب، التالية:  )١(فاألطرا حضر االجتماع ممثلو  - ٧
 ،ية املتحدةاإلمارات العرب ،أملانيا ،ألبانيا ،إكوادور ،أفغانستان ،أسرتاليا ،إسبانيا ،أرمينيا ،األردن ،األرجنتني
 ،باكستان ،باراغواي ،إيطاليا ،يرلنداأ ،اإلسالمية) -إيران (مجهورية  ،أوغندا ،أوروغواي ،أنغوال ،إندونيسيا
 ،بوركينا فاسو ،بوتسوانا ،بنن ،بنما ،بنغالديش ،بليز ،بلجيكابروين دار السالم،  ،الربازيل ،البحرين
جزر  ،اجلزائر ،جامايكا ،تونس ،توغو ،تايلند ،بريو ،وميات)املتعددة الق - بوليفيا (دولة  ،بولندا ،بوروندي
اجلمهورية  ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،اليبي ،جزر كوك ،القمر

مجهورية  ،اً سابقغوسالفية مجهورية مقدونيا اليو  ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مجهورية كوريا ،الدومينيكية
 ،ساموا ،زمبابوي ،زامبيا ،رومانيا ،الدامنرك ،جيبويت ،جورجياجنوب السودان،  ،جنوب أفريقيا ،مولدوفا

 ،سرياليون ،سويسرا ،السويد ،سورينام ،سوازيلند ،السنغال ،سنغافورة ،سلوفينيا ،سلوفاكيا ،سري النكا
 ،غينيا ،غيانا ،غواتيماال ،غانا ،غامبيا ،غابون ،عمان ،العراق ،طاجيكستان ،الصني ،شيلي ،سيشيل
  ،كمبوديا  ،كرواتيا  ،الكامريون ،فييت نام ،فنلندا ،البوليفارية) -فنزويال (مجهورية  ،فلسطني ،الفلبني ،فرنسا
 ،ليسوتو ،ياليتوان ،ليربيا ،لبنان ،كينيا  ،كرييباس  ،الكونغو ،كولومبيا  ،كوستاريكا  ،كوت ديفوار  ،كوبا  ،كندا
يرلندا أملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و امل ،مالوي ،املكسيك ،املغرب ،مصر ،مدغشقر ،ماليزيا ،مايل

 ،النيجر ،نيبال ،النمسا ،النرويج ،ناميبيا ،ميامنار ،موزامبيق ،موريشيوس ،موريتانيا ،منغوليا ،الشمالية
  اليمن ،اليابان ،تحدة األمريكيةالواليات امل ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرييا

                                                      
للجنة التفاوض احلكومية الدولية بصيغته الدول أو املنظمات اإلقليمة للتكامل االقتصادي كما يعرفها النظام الداخلي  )١(

 املنطبقة على هذا االجتماع.



UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/4 

3 

ا املتخصصة التالية: مرفق البيئة العاملية،   - ٨ وحضر الدورة ممثلون عن هيئات األمم املتحدة ووكاال
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، منظمة األمم املتحدة للتنمية  يةمكتب مفوضمنظمة العمل الدولية، 

  البحث ومنظمة الصحة العاملية.الصناعية، معهد األمم املتحدة للتدريب و 
مركز الفحم النظيف التابع للوكالة الدولية وحضر ممثلون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية:   - ٩

  للطاقة واملنظمة العاملية لصحة احليوان.
كم وحضر ممثلون عن أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف التالية: اتفاقية بازل بشأن التح  -  ١٠

يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن 
علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن 

  امللوثات العضوية الثابتة.
ها يف قائمة ئميكن االطالع على أمسااليت  ن املنظمات غري احلكوميةوحضر ممثلون عن عدد م  -  ١١

  .(UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/INF/5)املشاركني 
  المسائل التنظيمية  - اً لثثا

  اعتماد النظام الداخلي  -ألف 
(أنظر  جنة التفاوض احلكومية الدوليةللاتفق االجتماع على تطبيق النظام الداخلي   -  ١٢

UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/INF/1 بعد إجراء التغيريات الالزمة. ،اجتماعاتهأعمال )، على  
  انتخاب أعضاء المكتب  -باء 

أن السيد ومبا أعضاًء ملكتبه. جلنة التفاوض احلكومية الدولية أعضاء مكتب االجتماع انتخب   -  ١٣
ولية مل يتمكن من سون (الواليات املتحدة األمريكية)، نائب رئيس جلنة التفاوض احلكومية الدجون ثوم

حضور االجتماع التحضريي، فقد انتخبت السيدة سيزانيه سيمور (الواليات املتحدة األمريكية) بالتزكية 
والنيبكون (نيجرييا)، نائبة رئيس جلنة التفاوض أومبا أن السيدة ابيوال للعمل نائبة لرئيس االجتماع. 

)، زامبيااملكتب، مت انتخاب السيد ديفيد كابيندوال (مل تعد قادرة على العمل كعضو يف  ،احلكومية الدولية
  للعمل نائباً لرئيس االجتماع. وبذلك تكون املكتب على النحو التايل: ،بالتزكية

  السيد فريناندو لوغريس (أوروغواي)      الرئيس:  
  السيد يانغسيان سيا (الصني)    نواب الرئيس:

  )السيدة كاترينا سيبكوفا (اجلمهورية التشيكية        
  السيدة غيليان غوثري (جامايكا)        
  السيد حممد اخلشاشنة (األردن)        
  السيد عمر دياورى سيسي (مايل)        
  السيد فالدميري لينيف (االحتاد الروسي)        
  السيدة نينا كرومنري (السويد)        
  )(الواليات املتحدة األمريكية ة سيزانيه سيمورالسيد        
  )زامبيا( السيد ديفيد كابيندوال        
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، وافقت السيدة كرومنري، نائبة الرئيس، لجنة التفاوض احلكومية الدوليةالداخلي لمن النظام  ٨ووفقاً للمادة 
  .أيضاً  على أن تعمل مقررة لالجتماع

  إقرار جدول األعمال  -جيم 
أقر االجتماع جدول األعمال التايل للدورة، على النحو الوارد يف الوثيقة   -  ١٤

UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/1:  
  افتتاح االجتماع.  - ١
  املسائل التنظيمية:  - ٢

  اعتماد النظام الداخلي؛  ) أ(
  انتخاب أعضاء املكتب؛  ) ب(

  إقرار جدول األعمال؛  (ج)
  تنظيم العمل.  (د)

  إعداد قرارات ملؤمتر املفوضني.  - ٣
  اعتماد التقرير.  - ٤
  اختتام االجتماع.  - ٥

  تنظيم العمل  -دال 
 ،االثننييوم يم العمل، اتفق االجتماع على أن جيتمع يف جلسات عامة بعد ظهر فيما يتعلق بتنظ  -  ١٥
تشرين األول/أكتوبر وأن ينشئ ما يراه ضروريًا من أفرقة الصياغة  ٨الثالثاء ، ويوم تشرين األول/أكتوبر ٧

  واالتصال حسب االقتضاء.
  يناماتا بشأن الزئبقاتفاقية مالمعني بإعداد مشاريع قرارات لمؤتمر المفوضين   - رابعاً 

بشأن مشاريع القرارات، الوثيقة يف مداوالته كان معروضًا على االجتماع،   -  ١٦
UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/3 ا األمانة لطلب الدورة استجابة ، اليت تتضمن مشاريع القرارات اليت أعد

افة انة تلك الوثيقة، باإلضوبناء على طلب الرئيس، قدمت األم. لجنة التفاوض احلكومية الدوليةلاخلامسة 
م.عدت إىل الوثائق اإلعالمية اليت أ   ملساعدة املشاركني يف مداوال

مث دعا الرئيس السيد جيم ويليس، األمني التنفيذي ألمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل،   - ١٧
 تتضمن معلومات عن اليت ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/INF/2فألقى بيانًا وجه فيه االنتباه إىل الوثيقة 
ا االستثنائية املتزامنة املعقودة جبنيف من  املقرر الذي اعتمدته مؤمترات األطراف  ٢٨يف اجتماعا

، فيما يتعلق باخلطوات الكفيلة بتيسري التعاون والتنسيق احملتملني يف ٢٠١٣أيار/مايو  ١١بريل إىل نيسان/أ
شار السيد ويليس إىل أن أمانات اتفاقيات بازل وروتردام ن الزئبق. وأمع اتفاقية ميناماتا بشأاملستقبل 

ما يف إدارة املواد الكيميائية ذات الصلة باتفاقية ميناماتا،  واستكهومل قد اكتسبت خربة وجتربة ال يستهان 
تدعمها شبكة واسعة النطاق من املراكز اإلقليمية التابعة التفاقييت بازل واستكهومل، باإلضافة إىل قدرات 
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أداء العمل ذي الصلة يف ستعداد ملساعدة األطراف يف ؤسسية أخرى، وقال إن األمانة تقف على أهبة االم
إطار اتفاقية ميناماتا، وملساعدة احلكومات يف تعزيز التعاون والتنسيق بني اهليئات القائمة على إدارة 

  اتفاقيات املواد الكيميائية األربع.
أن املسامهات يف  الحظتعهده بتقدمي التمويل خالل الفرتة االنتقالية، و وأشار أحد البلدان إىل   -  ١٨

من مشاريع القرارات، بل  ١٣-١ألنشطة املشار إليها يف املادة الصندوق االستئماين للزئبق ال تقتصر على ا
  .١١- ١نها األنشطة احملددة يف املادة تشمل أيضاً أنشطة أخرى، من بي

وبناء على اقرتاح من الرئيس، اتفق املشاركون على إنشاء فريق لالتصال  وعقب اختتام املداوالت،  -  ١٩
يرأسه السيد آلف فيلس (جنوب أفريقيا)، ملناقشة مسألة التعاون والتنسيق يف كامل نص مشاريع القرارات، 

إنشاء  تماع أيضًا علىوحبث الرتتيبات املتعلقة بتقدمي خدمات األمانة خالل الفرتة االنتقالية. واتفق االج
املتعلقة بتيسري دخول االتفاقية حيز النفاذ على حنو  ٨قة املناقشة غري الرمسية، يُعىن أوهلا بالفقرة عدد من أفر 

تحدة دافيد بوكهولز (الواليات امل فعال عند دخوهلا حيز النفاذ، ويرأسه السيدعلى حنو سريع وتنفيذها 
ن أفضل التقنيات املتاحة اء التقنيني بشأنشاء فريق من اخلرب املتعلقة بإ ٩بالفقرة األمريكية)؛ ويُعىن ثانيها 

وأفضل املمارسات املتاحة، وتتوىل تيسري أعماله السيدة آن دانييل (كندا)؛ ويتوىل ثالثها مناقشة مشروع 
يليان غوثري (جامايكا). وحث الرئيس جن الرتتيبات املالية، وتتوىل تيسري أعماله السيدة بشأ ٢رار الق

  على الرتكيز على إعداد نص متفق عليه ليواصل االجتماع النظر فيه. األفرقة
وعقب ذلك، قدم رئيس فريق االتصال وميسرو أعمال األفرقة غري الرمسية تقريراً إىل االجتماع عن   -  ٢٠

ا، وقدمت األمانة ورقة اجتماع تتضمن النص املستكمل ملشاريع القرارات.   نتائج مناقشا
وبرتتيبات  التصال املعين بالتعاون والتنسيق(جنوب أفريقيا) بأن فريق ا سلف فيلوأفاد السيد آ  -  ٢١

يف ورقة اجتماع. واتفق املؤمتر على  يقدماألمانة يف الفرتة االنتقالية، قد توصل إىل اتفاق بشأن نص منقح 
  يف مشاريع القرارات. إلدراجهإقرار النص 

إىل املدير التنفيذي ، إن الطلب ١اجلزء الثالث من القرار وقال ممثل الربازيل، يف معرض حديثه عن   -  ٢٢
قبل انعقاد االجتماع األول ملؤمتر األطراف، تقريراً عن مقرتحات تتعلق بكيفية أدائه لوظائف األمانة أن يقدم 

لية والعالقة بني التكلفة الدائمة لالتفاقية، مبا يف ذلك حتليل للخيارات اليت تعاجل مجلة أمور، من بينها الفعا
واملنفعة، وخمتلف األماكن إلقامة األمانة، والدمج بني األمانة وأمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، 

، طلب إىل اللجنة أن تبحث التقرير قبل انعقاد االجتماع األول ملؤمتر األطرافالواستخدام األمانة املؤقتة، و 
للغاية فيما يتعلق اخليارات املطروحة لألمانة الدائمة،  مقيدا ً ا االجتماع، ويُعد يتخطى الوالية املوكلة إىل هذ

سيتوصل إليه مؤمتر األطراف خالل أعماله. وأعرب املمثل عن ثقته بأن  على مامسبقًا  حكماً وقد يشكل 
رير، لكنه أعرب املدير التنفيذي سيعاجل األمر على النحو املالئم وسيطرح مجيع اخليارات ذات الصلة يف التق

عن قلقه العميق حيال تفاوت األمهية السياسية املمنوحة للمسائل املتعلقة بالتنسيق والتعاون بني اتفاقيات 
ا، مما  الكثري من الوقت واجلهد يف املفاوضات بشأن ختصيص  إىل أدىبازل وروتردام واستكهومل وأمانا

  .على أرض الواقعسية واحلاجة إىل العمل األهداف الرئيعلى يؤثر سلباً لاملسائل اإلدارية، 
ونوه ممثل سويسرا إىل الفائدة واحلاجة للتعاون الوثيق مع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة، مبا   -  ٢٣

. وقال إن اهلدف على املستوى امليداينيف ذلك أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، بغية حتقيق التنفيذ 
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و استخدام مجيع اخلربات والتجارب ذات الصلة، وهو عنصر حاسم لتيسري من هذا التعاون والتنسيق ه
الطلب إىل املدير التنفيذي قرار ، فإن لى املستوى الوطين. ويف هذا الصددوتعزيز التنفيذ الكفوء والفعال ع

نتقالية من لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ييسر األنشطة على الصعيدين اإلقليمي والقطري خالل الفرتة اال
  شأنه أن يساعد البلدان النامية خاصة يف حتقيق التنفيذ على حنو سريع وفعال وكفوء.

بشأن  ٢ن غوثري (جامايكا) بأن الفريق غري الرمسي املعين مبشروع القرار اوأفادت السيدة جيلي  -  ٢٤
قد اقرتح الفريق أيضاً إضافة ورقة غري رمسية. و الرتتيبات املالية قد توصل إىل اتفاق بشأن نص منقح يقدم يف 

. وحصل النص اخلاص مبشروع القرار على موافقة أمانة مرفق البيئة العاملية. واتفق ١فقرتني إىل مشروع القرار 
  االجتماع على إقرار النص املنقح إلدراجه يف مشاريع القرارات.

روع القرار الذي يتناول إعداد وشدد ممثل الواليات املتحدة األمريكية، يف إشارة إىل اجلزء من مش  -  ٢٥
مشروع مذكرة تفاهم بني جملس مرفق البيئة العاملية ومؤمتر األطراف، على أن اللجنة ستعمل مع أمانة مرفق 

  اعرتافاً منها بأن مرفق البيئة العاملية كيان مستقل ومنفصل.البيئة العاملية إلعداد مذكرة التفاهم، 
من  ٨ت املتحدة األمريكية) بأن الفريق غري الرمسي املعين بالفقرة وأفاد السيد بوكهولز (الواليا  -  ٢٦

بشأن تيسري دخول االتفاقية حيز النفاذ على حنو سريع وتنفيذها على حنو فعال بعد  ١مشروع القرار 
دخوهلا حيز النفاذ، قد توصل إىل اتفاق بشأن النص املنقح يقدم إىل االجتماع. واتفق االجتماع على إقرار 

  املنقح إلدراجه يف مشاريع القرارات. النص
وقال ممثل العراق إنه ينبغي بذل املزيد من اجلهد لوضع قيم حدية لإلطالقات بدًال من االقتصار   -  ٢٧

  على حتديد مصادرها وترك أمر القيم احلدية للسلطات الوطنية.
 ١من مشروع القرار  ٩فقرة وأفادت السيدة آن دانييل (كندا) بأن الفريق غري الرمسي املعين بال   -  ٢٨

بشأن إنشاء فريق للخرباء التقنيني يعىن بأفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات املتاحة قد توصل إىل 
اتفاق بشأن مشروع نص يقدم إىل االجتماع. وأشارت إىل أن تعريف فريق اخلرباء على أنه هيئة فرعية له 

يف االجتماع  عام لرمسية الست يف اجتماعاته. بيد أن هناك قبولآثار تتعلق باستخدام لغات األمم املتحدة ا
واتفق االجتماع على إقرار النص املنقح اجتماعات فريق اخلرباء التقنيني باللغة اإلنكليزية.  لعقدالتحضريي 

إلدراجه يف مشاريع القرارات. وعقب ذلك االتفاق، أشارت األمانة إىل أنه ينبغي تقدمي ترشيحات اخلرباء 
، عن طريق أعضاء املكتب، على حنو يتيح بدء أعمال الفريق على ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠حبلول 
  الفور.
وقال ممثل الربازيل إن توسيع نطاق والية فريق اخلرباء التقنيني لتشمل التوجيهات بشأن أفضل   -  ٢٩

ملناقشات بشأن اإلطالقات بوترية التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية قد شكل حًال يتيح مواصلة ا
وأشار إىل ضرورة إجراء املزيد ‘‘. اآلثار الشاملة لعدة أوساط’’مالئمة، وذلك من خالل إدراج إشارة إىل 

من العمل لتحديد املصادر ووضع قوائم جرد لإلطالقات خالل الفرتة االنتقالية، وأن على اللجنة أن تويل 
بشأن تنظيم أعماهلا. وشجع مجيع األطراف على التحاور بصورة بناءة  االعتبار الواجب لتلك املسألة عند

  هذه املسألة اهلامة.
مث انتقل االجتماع إىل النظر يف مشاريع القرارات املنقحة الواردة يف ورقة اجتماع قدمتها األمانة.   -  ٣٠

  واتفق االجتماع على إقرار النص املنقح بصيغته املعدلة.
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، إنه ينبغي الرتكيز ١من القرار  ١١، يف سياق الدعم املتوقع مبوجب الفقرة وقال ممثل الفلبني  -  ٣١
بصورة متساوية على أنشطة اإلعداد والتنفيذ، مع تقدمي املساعدة للبلدان اليت تضطلع بأنشطة مرحلية للحد 

  من الزئبق متشياً مع االتفاقية، ويشمل ذلك املساعدة لوضع خطط العمل الوطنية وتنفيذها.
، إن اإلشارة إىل البلدان النامية ١من القرار  ١١وقال ممثل فلسطني، يف إشارة منه أيضًا إىل الفقرة   -  ٣٢

ا مبرحلة انتقال ينبغي أن يشمل أيضاً إشارة إىل البلدان الواقعة حتت االحتالل اليت  والبلدان اليت متر اقتصادا
لق بالبلدان آخرون إن الصيغة املشار إليها فيما يتعحتتاج بدورها إىل املساعدة املشار إليها. وقال ممثلون 

  ينبغي أن تبقى متسقة مع نص االتفاقية.
وكررت ممثلة شيلي التزام بلدها الثابت حبماية صحة اإلنسان والبيئة على املستوى العاملي، وإجياد   -  ٣٣

اجل تلك املسألة احلساسة. أنشطة مستدامة يف جمال التعدين. وقد بدا هذا االلتزام واضحًا يف كل منتدى يع
وبالرغم من املوافقة على أن حظر التعدين األويل للزئبق يشكل قراراً أساسياً هلذه االتفاقية، فإنه يتعني اعتباره 

  حالة فريدة واستثنائية يف جمال التعدين األويل.
لعرضها على املؤمتر للنظر ووافق االجتماع على مشاريع القرارات التالية الواردة يف مرفق هذا التقرير    -  ٣٤

  فيها وإمكانية اعتمادها:
  ة؛يلفرتة االنتقاليف امشروع قرار بشأن الرتتيبات   (أ)  
  مشروع قرار بشأن الرتتيبات املالية؛  (ب)  
يئات دولية أخرى؛  (ج)     مشروع قرار بشأن املسائل املتعلقة 
  كومة اليابان.اإلشادة حبمشروع قرار بشأن   (د)  

  ماد التقريراعت  - خامساً 
، على أساس ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٨له يوم الثالثاء اعمعن أتقرير الاعتمد االجتماع   -  ٣٥

يعهد إىل املقرر وضع التقرير يف صورته ، على أساس أن (UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/L.1)مشروع التقرير 
  النهاية بالتشاور مع األمانة لعرضه على مؤمتر املفوضني.

 تتام االجتماعاخ  -اً سادس

من يوم  ٠٠/١٧وبعد تبادل عبارة اجملاملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة   -  ٣٦
  .٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٨الثالثاء، 
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  المرفق
  مقدمة إلى مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق للنظر فيها اتع قرار يمشار 

  ،املؤمترإن 
  ،‘)االتفاقية’ــــــــ (ويشار إليه فيما بعد ب الزئبقنص اتفاقية ميناماتا بشأن  وقد اعتمد

ر شباط/فرباي ٢٢املؤرخ  ٢٧/١٢و ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢٠املؤرخ  ٢٥/٥املقررين وإذ يشري إىل 
  الصادرين عن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن الزئبق، ٢٠١٣

  قرار بشأن الترتيبات في الفترة االنتقالية  -  ١
من أجل التعجيل اختاذ ترتيبات فعالة وذات كفاءة  أن هناك ترتيبات ضرورية إذ يضع يف اعتباره

البشرية  إطالقات الزئبق ومركباتهو  انبعاثات نوالبيئة م اإلنسان صحةحلماية  ةالدوليإلجراءات بتنفيذ ا
  ،مبجرد دخوهلا حيز النفاذ ، واإلعداد لتنفيذ االتفاقية بفعاليةحيز النفاذ االتفاقيةاملنشأة إىل حني دخول 

  أوالً 
أن تتخذ، يف أقرب وقت،  واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصاديالدول  يطلب إىل  - ١

ا عند التصديق على االتفاقية،  التدابري الداخلية الالزمة  املوافقةأو  قبوهلاأو لتمكينها من الوفاء بالتزاما
دف دخوهلا حيز النفاذعليها أو   يف أقرب وقت ممكن؛ االنضمام إليها بعد ذلك 

  ثانياً 
أن تطبق بشكل كامل وبصورة  واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصاديالدول  يناشد  - ٢

فاقية، وأن تشجع وتدعم التطبيق الطوعي هلذه األحكام من جانب الدول األخرى، طوعية أحكام االت
  ؛‘‘)الفرتة االنتقالية(’’حيز النفاذ  االتفاقيةخالل الفرتة اليت تسبق دخول 

  ثالثاً 
للجنة  إضافية اجتماعات أن يعقدإىل  املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يدعو  - ٣

ـــــــ ب فيما بعد(ويشار إليها  ٢٥/٥املنشأة عمًال مبقرر جملس اإلدارة  املعنية بالزئبق الدولية التفاوض احلكومية
الفرتة بني تاريخ فتح باب التوقيع على االتفاقية وتاريخ افتتاح االجتماع األول ملؤمتر  خالل ‘)اللجنة’

لنفاذ على حنو سريع وتنفيذها على حنو يف االتفاقية، وفقًا للضرورة، لتيسري دخول االتفاقية حيز ااألطراف 
  ؛النفاذفعال عند دخوهلا حيز 

 املدير التنفيذي ويدعوبالعرض املقدم من سويسرا باستضافة مؤمتر األطراف  يرحب  - ٤
  ذلك االجتماع وتوفري اخلدمات له؛للتحضري ل
رر عن أنه يتعني على اللجنة أن تعد وتعتمد على حنو مؤقت، إىل حني صدور مق يقرر  - ٥

مؤمتر األطراف، البنود الضرورية للتنفيذ الفعال لالتفاقية عند دخوهلا حيز النفاذ، ومن بينها على وجه 
)، ومنوذج تسجيل اإلعفاءات، واملعلومات اليت ٩و ٧، الفقرتان ٣اخلصوص تسجيل اإلخطارات (املادة 

)، ٦ظ به األمانة (املادة يتعني تقدميها عند التسجيل للحصول على إعفاء، وسجل لإلعفاءات حتتف
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والرتتيبات الالزمة لتلقي ونشر املعلومات اليت قد تقدمها األطراف عند التصديق على االتفاقية، بشأن 
  ؛)٤، الفقرة ٣٠(املادة  التدابري اليت ختطط الختاذها من أجل تنفيذ االتفاقية

ت فيها من جانب مؤمتر اللجنة أن تركز جهودها على املسائل اليت تستلزم الب إىل يطلب  - ٦
األطراف يف اجتماعه األول، وفقًا ملا تنص عليه االتفاقية، ويشمل ذلك على وجه اخلصوص التوجيهات 

، وإجراءات تصدير واسترياد الزئبق، )١٢(أ) و ٥، الفقرتان ٣ومركباته (املادة  بشأن حتديد خمزونات الزئبق
، والتوجيهات بشأن )١٢و ٨و ٦، الفقرات ٣(املادة  تمبا يف ذلك احملتوى املطلوب للحصول على الشهادا

أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لضبط االنبعاثات، وبشأن توفري الدعم لألطراف على 
، والرتتيبات الالزمة الشتغال اآللية )٨، الفقرة ٨(املادة  صعيد حتديد األهداف والقيم احلدية لالنبعاثات

، والرتتيبات لتزويد مؤمتر األطراف ببيانات )٣، الفقرة ٢١(املادة  ، وتوقيت اإلبالغ ونسقه)١٣ (املادة املالية
، ومشروع النظام الداخلي ومشروع )٢، الفقرة ٢٢(املادة  رصد قابلة للمقارنة من أجل تقييم فعالية االتفاقية

  ؛)٤، الفقرة ٢٣(املادة  القواعد املالية ملؤمتر األطراف
اللجنة أن تعتمد بشكل مؤقت، التوجيهات اليت ستوضع بشأن حتديد  إىل ضاً أي يطلب  - ٧

، وإجراءات تصدير واسترياد الزئبق، مبا يف )١٢(أ) و ٥، الفقرتان ٣ومركبات الزئبق (املادة  خمزونات الزئبق
ات أفضل التقني ، والتوجيهات بشأن)١٢و ٨و ٦، الفقرات ٣(املادة  ذلك حمتوى االعتماد املشار إليه

 حتديد األهداف والقيم احلدية لالنبعاثات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية للتحكم يف االنبعاثات وبشأن
  ، بانتظار اعتماد مؤمتر األطراف هلا بصورة رمسية يف اجتماعه األول؛)٨، الفقرة ٨(املادة 

ق مع أولويات بالقدر العملي املمكن ومبا يتوافاللجنة أن تدعم أيضًا  إىل كذلكيطلب    - ٨
ا أن تيسر دخول االتفاقية حيز االتفاقية ، األنشطة اليت تقتضيها االتفاقية أو تشجع عليها، واليت من شأ

النفاذ على حنو سريع وتنفيذها بشكل فعال عند دخوهلا حيز النفاذ، ويشمل ذلك على وجه اخلصوص 
ا أنشط ة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، لوضع تقدمي التوجيهات واملساعدة إىل البلدان، اليت توجد 

ا، والتوجيهات بشأن حتديد مصادر اإلطالقات  قوائم جرد  ومنهجية إلعدادخطط العمل الوطنية اخلاصة 
، ١٠(املادة  ، واملبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئيًا للزئبق)٧، الفقرة ٩(املادة  لإلطالقات

 ، والتوجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة)٢، الفقرة ١١(املادة  لتحديد نفايات الزئبق، وعتبات )٣الفقرة 
  ؛)٣، الفقرة ١٢(املادة 

إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريرًا تنظر فيه اللجنة، قبل انعقاد االجتماع األول يطلب   - ٩
ا  بأداء وظائف األمانة الدائمة لالتفاقية، ملؤمتر األطراف يتناول مقرتحات عن الكيفية اليت يقوم أو تقوم 

ويشمل ذلك حتليًال خليارات تعاجل مجلة أمور منها اجلوانب املتعلقة باألمانة مثل الفعالية، والتكاليف 
والفوائد، وأماكن وضع مقر األمانة، وإدماج األمانة يف أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واستخدام 

  األمانة املؤقتة؛
  عاً راب

، يكون مسؤوًال أمام اللجنة، ويتوىل وضع كهيئة فرعية  فريقًا من اخلرباء التقنيني ينشئ  -  ١٠
مع مراعاة التقليل إىل احلد األدىن من آثار تداخل الوسائط من االتفاقية  ٨التوجيهات املطوبة مبقتضى املادة 

ات املكتسبة من جهات عدة، من ومعاجلة مسائل أخرى ذات صلة باالنبعاثات، آخذًا يف االعتبار اخلرب 
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دف متكني مؤمتر األطراف من البت يف هذه  بينها شراكة الزئبق العاملية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، 
املسائل يف اجتماعه األول، كما يطلب إىل املدير التنفيذي أن يعقد اجتماعًا لفريق اخلرباء التقنيني يف أقرب 

يف مكافحة من خرباء الذي ينتخب رئيسيه املشاركني يف أول اجتماع له، الفريق  فرصة ممكنة. ويتكون
ترشحهم مناطق األمم املتحدة التلوث و/أو واحد أو أكثر من فئات املصادر املذكورة يف املرفق دال، 

يط اهلادئ، خرباء من منطقة آسيا واحملومثانية خرباء من الدول األفريقية،  مثانيةاخلمسة على النحو التايل: 
خرباء من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  ومخسةمن دول أوروبا الوسطى والشرقية،  وثالثة خرباء

يدعو الفريق قبل اجتماعه األول للمدير التنفيذي خرباء من أوروبا الغربية ودول أخرى. و  وسبعةالكارييب، 
 يدعوالصناعية واجملتمع املدين للمشاركة كمراقبني. و  لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مثانية خرباء من املؤسسات

الفريق إىل إسهامات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات الصناعة واجملتمع املدين 
  ؛يف إمتام عمله للمساعدة

  خامساً 
تة املؤق املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة تقدمي خدمات األمانة إىليطلب   -  ١١

  ؛لدعم اللجنة وأنشطتها حىت انعقاد االجتماع األول ملؤمتر األطراف
إىل األمانة املؤقتة أن تتعاون وتنسق، حسب االقتضاء، مع اجلهات الفاعلة  يطلب أيضاً   -  ١٢

األخرى ذات الصلة، مبا فيها أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل من أجل االستفادة الكاملة من 
  دراية العملية ذات الصلة؛اخلربات وال

إىل املدير التنفيذي تيسري األنشطة على املستويني اإلقليمي والقطري لدعم  يطلب كذلك  -  ١٣
  على حنو يتسم بالفعالية والكفاءة؛ االنتقاليةالتنفيذ خالل الفرتة 

  سادساً 
يابان، بالتعهدات السخية املعلنة من كندا، والصني، والدامنرك، وفنلندا، وال بيرح  -  ١٤

  ؛والنرويج، وسويسرا، والسويد لدعم بلدان أخرى يف عملية التصديق على االتفاقية والتبكري يف تنفيذها
الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي وغريها من اجلهات القادرة أن  طلب إىلي  -  ١٥

 ١٤و ١٣ويف نقل التكنولوجيا وفقًا للمادتني التقنية  يف بناء القدرات واملساعدةاملساعدة املوارد املالية  تقدم
ا مبرحلة انتقال  إىل ا يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا تعزيز اهلياكل املوقعة على االتفاقية ملساعد

اإلعداد للتصديق على االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها، مبا يف ذلك إعداد قوائم املؤسسية ذات الصلة و 
جرد وتقييمات أولية لتحديد القطاعات اليت حتتاج إىل اختاذ إجراء يف إطار االتفاقية، ولبناء قدرات تشريعية 

  ومؤسسية لتنفيذ االتفاقية على حنو فعال مبجرد دخوهلا حيز النفاذ فيما خيص هذه الدول؛
ا مبرحلة البلدان النامية والبلدان اليتجملس مرفق البيئة العاملية إىل دعم  يدعو  -  ١٦  متر اقتصادا

دف إىل تيسري  وخصوصًا األنشطة التمكينية اليت املوقعة على االتفاقية لالضطالع بأنشطةانتقال 
  التصديق املبكر على االتفاقية؛

الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي وغريها من اجلهات القادرة أن  يناشد  -  ١٧
ستئماين للزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، لدعم اللجنة وأنشطتها تقدم مسامهات إىل الصندوق اال
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اية الفرتة املالية اليت يُعقد فيها  خالل الفرتة االنتقالية، واألمانة املؤقتة، واشتغال مؤمتر األطراف حىت 
  االجتماع األول ملؤمتر األطراف؛

بق العاملية التابعة لربنامج األمم املتحدة باإلجراءات املتخذة من خالل شراكة الزئ يرحب  -  ١٨
  للبيئة، وحيث مجيع الشركاء على مواصلة جهودهم ودعم الشراكة واملشاركة واملسامهة فيها؛

بالتقدم احملرز يف إعداد الربنامج اخلاص املتعلق بالتعزيز املؤسسي على املستوى يرحب   -  ١٩
للمواد  الدولية، واتفاقية ميناماتا، والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الوطين لتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل

  الكيميائية، ويتطلع قدماً إىل إنشاء الربنامج اخلاص؛

بأن الربنامج اخلاص، بعد إنشائه، سيشكل مصدراً مفيداً لدعم التعزيز املؤسسي يف  يدرك  -  ٢٠
  ؛إىل إبالغ اللجنة بالتقدم احملرز على صعيد التنفيذ الفرتة االنتقالية، ويدعو اجمللس التنفيذي للربنامج اخلاص

  سابعاً 
إىل اللجنة أن تأخذ يف االعتبار املبادرات القائمة والوثائق وترتيبات العمل على  يطلب  -  ٢١

املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي، مبا يف ذلك املراكز اإلقليمية ذات الصلة، وأن تستفيد منها، وفقاً 
  االنتقالية. ز أعماهلا خالل الفرتةللمقتضى، يف إجنا

  قرار بشأن الترتيبات المالية  -  ٢
  ،إن املؤمتر

أن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق حتدد آلية مالية لدعم األطراف من البلدان النامية  إذ يالحظ
ا مبوجب االتفاقية،  ا مبرحلة انتقال لتنفيذ التزاما تشمل الصندوق واألطراف من البلدان اليت متر اقتصادا

  االستئماين ملرفق البيئة العاملية وبرناجماً دولياً خاصاً لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية،
باحلاجات احملددة والظروف اخلاصة لألطراف من الدول اجلزرية الصغرية النامية أو البلدان وإذ يقّر 

  ،األقل منواً 
عملية إدراج الصندوق االستئماين ملرفق البيئة  جملس مرفق البيئة العاملية إىل تنفيذ يدعو  - ١

العاملية كجزء من اآللية املالية التفاقية ميناماتا، وأن يوصي مجعية مرفق البيئة العاملية بأن تقوم، على حنو 
عاجل، بإدخال أي تعديالت ضرورية، على صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد تشكيله، لتسمح له بأداء 

  لية املالية؛دوره يف اآل
أنه يتعني على اللجنة أن تضع مشروع مذكرة تفاهم يتم االتفاق عليه بني جملس  يقرر  - ٢

 ٥مرفق البيئة العاملية ومؤمتر األطراف بشأن الرتتيبات الالزمة إلنفاذ األحكام ذات الصلة الواردة يف الفقرات 
  ه األول؛لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماع ،١٣من املادة  ٨إىل 

أنه يتعني على اللجنة أن تضع، وأن تعتمد بشكل مؤقت، توجيهات جمللس  يقرر أيضاً   - ٣
مرفق البيئة العاملية بشأن االسرتاتيجيات العامة والسياسات وأولويات الربامج وأهلية احلصول على املوارد 

املقدم من الصندوق االستئماين ملرفق املالية واالستفادة منها، وقائمة إرشادية بفئات األنشطة املؤهلة للدعم 
  البيئة العاملية، وبانتظار اعتماد مؤمتر األطراف هلذه التوجيهات بشكل رمسي يف اجتماعه األول؛
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جملس مرفق البيئة العاملية إىل أن يطبق بشكل مؤقت أي توجيهات مقدمة من  يشجع  - ٤
  اللجنة إىل حني اعتمادها من مؤمتر األطراف؛

هات املاحنة للصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية إىل املسامهة، من خالل اجل يدعو  - ٥
التجديد السادس ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية والتجديدات الالحقة للموارد، مبوارد مالية 

تفاقية حيز النفاذ على إضافية تكفي لتمكني مرفق البيئة العاملية من دعم األنشطة الرامية لتيسري دخول اال
  حنو سريع وتنفيذها بشكل فعال؛

إىل اللجنة أن تعد مقرتحًا بشأن املؤسسة املستضيفة للربنامج الدويل اخلاص،  يطلب  - ٦
يتضمن أي ترتيبات ضرورية مع املؤسسة املستضيفة، باإلضافة إىل توجيهات بشأن اشتغال ذلك الربنامج 

  راف يف اجتماعه األول.ومدته، لكي ينظر فيها مؤمتر األط
  سائل المتعلقة بهيئات دولية أخرىقرار بشأن الم  -  ٣

  ،إن املؤمتر
مقررات مؤمترات األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف حركة النفايات  يالحظ  - ١

على مواد  اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم 
كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية 
ا االستثنائية املتزامنة الثانية واليت تعرب فيها عن اهتمامها وتشري إىل  الثابتة، اليت صدرت عن اجتماعا

  ا بشأن الزئبق؛استعدادها للتعاون والتنسيق مع اتفاقية مينامات
بالعمل الذي اضطلعت به اهليئات ذات الصلة التابعة التفاقية بازل خبصوص  يرحب  - ٢

الشروع يف العمل الستكمال مبادئ توجيهية تقنية لإلدارة ومنها املسائل املتعلقة بإدارة نفايات الزئبق، 
  السليمة بيئياً لنفايات الزئبق؛

التفاقية بازل إىل التعاون الوثيق مع اللجنة، ومع مؤمتر اهليئات ذات الصلة التابعة  يدعو  - ٣
  األطراف الحقاً، وفقاً للمقتضى؛

 بإدارة املتصلة املسائلقدمي تقرير إىل اللجنة عن تأمانة اتفاقية بازل إىل  أيضاً  يدعو  - ٤
  الزئبق؛ لنفايات لإلدارة السليمة بيئياً  مبادئ توجيهية تقنية استكمالنفايات الزئبق، مبا يف ذلك 

أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل إىل التعاون بصورة وثيقة، ووفقاً  يدعو كذلك  - ٥
  للمقتضى، مع األمانة املؤقتة التفاقية ميناماتا يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتك.

ا هيئات دولية مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة  يقر  - ٦ بأمهية األنشطة اليت تضطلع 
العمل الدولية على صعيد محاية صحة اإلنسان فيما يتعلق بالزئبق، ومنظمة اجلمارك العاملية على صعيد 

  جتار بالزئبق ومركبات الزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق اليت تشملها االتفاقية؛إلحتديد ورصد ا

جنة ومؤمتر األطراف إىل التعاون الوثيق مع الل ٦اهليئات املشار إليها يف الفقرة  يدعو  - ٧
ات عن التقدم ، حسب االقتضاء، لتزويد مؤمتر األطراف باملعلوم١٦لدعم تنفيذ االتفاقية، وخصوصًا املادة 

  احملرز يف ها الشأن.
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  إشادة بحكومة اليابان  -  ٤
 إن املؤمتر،

ي ، وعقد اجتماعًا يف كوماموتو يومـــ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٩ميناماتا بتاريخ  زاروقد 
  بدعوة كرمية من حكومة اليابان، ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١١و ١٠

م احمللية يف منطقة ميناماتا من  وإذ يضع يف االعتبار املعاناة الطويلة األمد للسكان وجمتمعا
مشاكل صحية وبيئية خطرية نامجة عن التلوث بالزئبق، وإذ يدرك اجلهود اليت بذلوها إلصالح البيئة يف 

بناء جمتمعات حملية سليمة بيئياً، وإذ يقر بأن على اجملتمع الدويل أن يتعلم من جتارب ميناماتا املنطقة و 
  املذكورة آنفاً والدروس املستخلصة منها،

كوماموتو ومدينتا ميناماتا   مقاطعةوسلطات  اليابانبأن اجلهود اليت بذلتها حكومة  واقتناعًا منه
  ،أعمال املؤمتر بسالسة سرييف  كبريةغريها من املوارد قد سامهت بدرجة  توفري املرافق واملباين و وكوماموتو ل

من كوماموتو ومدينتا ميناماتا وكوماموتو   مقاطعةو  اليابانحكومة أبدته ما قدر بالغ التقدير وإذ ي
  الوفود واملراقبني وأمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة الذين حضروا املؤمتر، ملمثليوكرم ضيافة لياقة 

كوماموتو ومدينيت ميناماتا وكوماموتو،   مقاطعةسلطات و  اليابانحلكومة  امتنانهخالص يعرب عن 
ومبن ملؤمتر با حار من ترحيب أبدوهملا  ، وسكان ميناماتا وكوماموتو على حنو خاص،الياباينلشعب لعربها، و 

  .بعمله، وملسامهتهم يف جناح املؤمتر هلم صلة
___________  


